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هتميش مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية مبركز أجا يف حمافظة الدقهلية
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مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل حتديد األسباب الىت أدت إىل هتميش مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس
الثانوية مبركز أجا يف حمافظة الدقهلية ،وأثر ذلك على طالب تلك املرحلة ،واستخدمت
لتحقيق هدفها املنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة على عينة مالئمة من جمتمع
معلما
معلما للثانوية العامة  ،و(ً )173
معلما ،بواقع (ً )271
البحث بلغ قوامها (ً )444

للثانوية األزهرية ،وكشفت الدراسة أن متوسط درجات األسباب اليت أدت إىل هتميش
الرتبية اإلسالمية كانت عالية .و إن األسباب الرئيسية اليت أدت إىل هتميش الرتبية
اإلسالمية هي تشويه شخصية رجل الدين والتقليل من مكانته االجتماعية إعالميًا ،والسفر
إىل اخلارج واالختالط ابلثقافات الغربية غري املسلمة ،وأخريا قلة وعي الكثري من األسر
املسلمة الدين الصحيح
الكلمات املفتاحية :هتميش  ،الرتبية اإلسالمية.
ABSTRACT
The study aimed to identify the reasons that led to the marginalization of the Islamic
education subject in secondary schools in Markaz Aga, Dakahlia Governorate, and
the impact on students of that level of education. This study used the descriptive
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أشرف حممد عبد احلي عوض هللا  ،طالب ماجستري ،برانمج الرتبية اإلسالمية ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماالي
د .أمحد يوسف ،كبري احملاضرين ،برانمج الرتبية اإلسالمية ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماالي
د .حممد أزرين حممد عدانن ،مدرس اللغة العربية ،أكادميية الدراسات اإلسالمية ،جامعة ماالي
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approach by applying a questionnaire to an appropriate sample of the research
community which consisted of 444 teachers, including 271 general secondary
school teachers and 173 Azhar secondary school teachers. The study revealed that
the mean score of the reasons that led to the marginalization of Islamic education
were high. The main reasons that led to the marginalization of Islamic education
are distorting the personality of Ulama and diminishing their social status in the
media, traveling abroad and mixing with non-Muslim Western cultures, and lacke
of awareness among many Muslim families of the correct religion.
Keywords: Marginalization, Islamic education

املقدمة
عاشت اجملتمعات اإلسالمية عصورها الزاهرة ،يف عهد الصحابة والتابعني واتبعيهم ،ابإلبداعات العلمية
وفق نظام تربوي مستمد من الكتاب والسنة ،ولو تتبعنا هذا املاضي لوجدان أن القرآن وعلومه كان العنصر
الرئيس يف الدراسة وقتها ،أي أن الرتبية اإلسالمية كانت يف املقدمة بني املواد ،وكانت حتظى ابملكانة املناسبة
هلا ،لذا كان العلم له هيبته يف قلب الع ماِل ،و م
العاِلم له هيبته يف قلب اجلاهل.
َ
أما يف العصر احلديث ومع زيدة العلوم وتطورها ،وإقبال الناس على احلياة واالبتعاد عن تعاليم الدين،
مهشت مادة الرتبية االسالمية وجعلت آخر ما ينظر إليه بني املواد فظهرت السلوكيات اخلاطئة.
إن تدريس مواد الرتبية اإلسالمية اليوم يواجه صعوابت متعددة ومعوقات متنع إيصاهلا ابلشكل املطلوب
والذي يضمن احملافظة على الشخصية اإلسالمية ،بل إن عملية الرتبية يف شكلها العام تواجه أيضا صعوابت
بسبب املناخ العام للحياة ،وتتصاعد هذه املعوقات أمام الرتبية اإلسالمية يف وقت حنتاج فيه إىل ترسيخ العقيدة
اإلسالمية أكثر من أي وقت مضى حيت التحديت الداخلية واخلارجية تزداد ضراوة.
لذلك أردان الكشف عن تلك أسباب اليت حتول دون تدريس الرتبية اإلسالمية وإيصال مفاهيمها ومنا
فعها ابلطريقة الصحيحة الواضحة ابعتبار ذلك أول اخلطوات لتصحيح املسار وإجياد احللول ،واحلقيقة أن
األسب اب اليت حالت دون حتقيق الثمرات املأمولة ال تتعلق جبانب معني ميكن حتديده ولكنها أسباب متعددة
ومتعلقة بعدة عناصر تعليمية من أبرزها(اجملتمع ،واملتغريات اجملتمعية احلديثة وأخرى تربوية تتعلق ابملدرس واملتعلم
واملنهج وأساليب التقومي وطريقة التدريس وغريها.
والواقع يشهد أن مثة اهتماماً ابلغاً ابملواد الدراسية األخرى دون النظر إىل مادة الرتبية االسالمية ،ومن
الشواهد على ذلك أن نصاب احلصص لطالب املرحلة الثانوية من مادة الرتبية الدينية حصتان من أصل 36
حصة ،بنسبة مئوية (،)%5.55كما أن املردود الذي يتحقق من وراء دراسة هذه املقررات مردود ضعيف ،ألهنا
حتولت مع الزمن إىل مادة جافة تتعامل مع الذاكرة دون أتثري يذكر يف اجلانب الروحي ،مما يهدد اجملتمع بصراعات
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من االحنراف أو التطرف ،ألن للروح تربية البد منها ،4كما يرجع عدم اهتمام الطالب هبا كوهنا ال تضاف إىل
اجملموع.5
كما أن الواقع يشهد أن أولياء األمور يف املدارس احلكومية ،واملعاهد الدينية يهتمون ابللغات األجنبية،
وابلعلوم ،وابلريضيات ،على حساب مادة الرتبية االسالمية ،وهذا بدوره انعكس يف أذهان أبنائهم ،مما جعل
مادة الرتبية اإلسالمية مادة حفظ لزيدة الدرجات آخر العام ،دون ترك أثر يف النفس ،أو تعديل يف السلوك،
وأن الطالب يتعلم اإلسالم الصحيح يف الكتاب املدرسي ،لكنه ال يرى تطبي ًقا عمليًا على أرض الواقع ،فاجملتمع
الذي يعيش فيه خيلط ما بني احلالل واحلرام دون اكرتاث ،والبيئة املدرسية اليت ينتمي إليها ال تلزمه ابلتطبيق
العملي بل تلزمه ابملنهج النظري ،فيثبت يف ذهن الطالب شيئاً فشيئا إىل َّ
أن هذه التعاليم اإلسالمية اليت يدرسها
هي جمرد كلمات تثبت يف الذهن لبعض الوقت حىت ينتهي االمتحان ،وأن التطبيق العملي هلذه املناهج ضرب
من اخليال ،فكان من الطبيعي أن نرى (التدخني ،والتحرش ،وقلة احلياء ،ومشاهدة املقاطع اإلابحية ،وعدم

الرغبة يف العلم ،وغري ذلك ،من الظواهر اليت أصبحت من األشياء الثابتة يف بعض املدارس) ،كما أن هذا له
أثره املباشر على الطالب كوهنم يف مرحلة عمرية متثل مرحلة بناء عقلى وفكرى ووجداىن .لذا فهذه الدراسة
هتدف إىل حتديد األسباب الىت أد ت إىل هتميش مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية ،وأثر ذلك على
طالب تلك املرحلة.

أمهية الرتبية اإلسالمية لطالب املرحلة الثانوية
حتتل" فلسفة الرتبية اإلسالمية املركز األول يف العملية الرتبوية ،ومن هذه الفلسفة تنبثق أهداف الرتبية ومناهجها
ومؤسساهتا وطرقها ووسائلها يف التعليم ويف التقومي ،كما تنبثق اجلذور والسيقان واألغصان واألوراق واألزهار
والثمار من البذرة اليت تودع يف ابطن األرض ،مث يكون منها تلك الشجرة أو ذلك النبات اللذين يكوانن املصادر
األولية ألسباب احلياة لإلنسان واحليوان وغريمها من الكائنات احلية".6
منهجا وطريقاً حلياة اإلنسان ربطه ابلفطرة
فاهلل  -سبحانه وتعاىل -حينما اختار دين اإلسالم ليكون ً
اَّللم الَّيت فَطَر النّاس علَيها ال تَبديل مخللم مق َّم م
م
قال – تعاىل  ﴿:-فَأَقمم وجه م
ك ال ّدين
ت َّ
اَّلل ذَل َ
م َ مَ َ
م َ َ
ك لل ّدي من َحنيفاً فطمَر َ
َ َ َم
الم َقيّمم َولَكم َّن أَ مكثَ َر النّ م
اس ال يَ معلَمون﴾ 7
4
5
6

7

منرية إمساعيل ,املعاهد األزهرية يف مصر ما بني 2010-1981م (القاهرة :املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية .)2016 ,ص 109
املرجع نفسه .ص 113
ماجد عرسان الكيالىن ,فلسفة الرتبية اإلسالمية :دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية اإلسالمية والفلسفات الرتبوية املعاصرة (جدة :دار املنارة,
 .)1987ص 13
سورة الروم آية 30
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قال الشهرستاين " إن هللا  -عز وجل  -أسس دينه على مثال خلقه" .8فلغة الدين هي لغة تتفق مع
جوانب الشخصية ،وإن املتتبع للتاريخ اإلسالمي جيد أن تطبيق املنهج اإلسالمي هو الوحيد القادر على بناء
الدول واجملتمعات ،ويف الوقت نفسه حيقق رغبات األفراد من مجيع اجلوانب ,فنحن جند أن اإلسالم ِل َمحي مرم أو
م
م
َّ
ذين َآمنوا ال
حيّمرم على اإلنسان أن ي مشبع حاجات اجلَسد من غذاء وزينة وجنس قال – تعاىل ﴿:-ي أَيُّها ال َ
م
اَّلل َحالالً طَيّمباً واتَّقوا َّ
دينَ ،وكلوا مممّا َرَزقَكم َّ
اَّلل لَك مم َوال تَ معتَدوا إم َّن َّ
َح َّل َّ
اَّللَ ال محي ُّ
حتَّمرموا طَيّمبات ما أ َ
اَّللَ
ب المم معتَ َ
اَّللم الَّيت أَخرج لمعم م
باد مه والطَّيم م
بات مم َن ّم
الرمزمق ق مل
الَّذي أَنمت مم بممه م مؤممنو َن ﴾ ،9ويقول – تعاىل ﴿ :-ق مل َم من َحَّرَم زينَةَ َّ
ّ
مَ َ
هي لملَّذين آمنوا يف ا محل م
صل ماْل م
الدنميا خالمصةً ي وم الم مقيام مة َك َذلم َ م
ياة ُّ
يت لمَق موٍم يَ معلَمو َن ﴾10
ك ن َف ّ
َ َم َ َ
َ
َ َ َ
ففي اْليت دعوة صرحية للتمتع برزق هللا احلالل للحفاظ على اجلسد من اهلالك والضعف واألمراض،
وِل حيرم شيئاً من هذا إال يف حالة االعتداء على هذا اجلسد أو الغلو املؤدي إىل فساد اجملتمع كتحرمي اخلمر أو
حرم أكل امليتة أحلها وأوجب أكلها ،عند إشراف اجلائع على اهلالك،
الزان أو أكل امليتة ،بل إن اإلسالم الذي َّ
أو عند إضرار اجلوع بصحة اإلنسان ،أو جملرد الشك يف وقوع الضرر أو اهلالك ،كما أجاز الشارع التيمم عندما
يكون استعمال املاء مضرا ابلصحة اجلسدية ،أو عند ما يؤدي استعمال املاء إىل أتخر شفاء املريض أو زيدة
مرضه ،أو إذا كان على املاء عدو خميف أو حيوان مفرتس ،أو إذا كان املرء يف حاجة املاء لشربه أو شرب دابته،
واتباع املرء هلذه التعاليم الدين ية ال يتعارض مع أي عبادة أخرى من العبادات ،وهذا حال تعاليم اإلسالم مع

جوانب املرء كلها.
إن الرتبية اإلسالمية هتدف إىل حتقيق العبودية هللا  -سبحانه وتعاىل -فاهلل  -سبحانه وتعاىل ِ -ل خيلق
اإلنسان عبثا ﴿أَفَ َح مسمب ت مم أَََّّنَا َخلَ مقنَاك مم َعبَ ثًا َوأَنَّك مم إملَمي نَا َال ت مر َجعو َن﴾ ،11بل خلقه ليؤدي وظيفته اليت كلف هبا
م م
م م
َّعلُّق بعبادةم هللا هو مسُّر النجاح وسر السعادة األبدية ،كما قال
نس إمَّال ليَعبدون) 12والت َ
َ
(وَما َخلَقت ٱجل َّن َوٱإل َ
م
م
م
م
َّ
س إمَّال ِبمم مذنه فَممن ه مم
تعاىل (قَد أَفلَ َح َمن َزَّك ٰى َها َوقَد َخ َ
اب َمن َد َّس ٰى َها) 13كما قال تعاىل ﴿ ميوَم ََيمت َال تَ َكلم نَ مف ٌ
َش مقي وسعمي ٌد فَأ ََّما الَّ مذين َشقوا فَمفي النَّا مر َهلم فميها َزفمري و َش مهيق خالم مدين فميها ما دام م
الس َم َاوات َو ماأل مَرض إمَّال
ت َّ
م َ ٌَ ٌ َ َ َ َ ََ
ٌّ َ َ
َ
ال لّمما ي مريد ۞ وأ ََّما الَّ مذين سعمدوا فَمفي ا مجلن مَّة خالم مدين فميها ما دام م
الس َم َاوات َو ماأل مَرض
ت َّ
ك ۚ إم َّن َربَّ َ
َما َشاءَ َربُّ َ
َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
ك فَ َّع ٌ َ
إمَّال ما َشاء ربُّ َۖك عطَاء َغري َمجمذ ٍ
وذ ).14
َ َ َ َ َ ً مَ
 8حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين أبو الفتح الشهرستاىن ,امللل والنحل للشهرستاين :اجلزء األول (حتقيق أمحد فهمى حممد) (بريوت :دار الكتب
العلمية .)1992 ,ص 35
 9سورة املائدة :اْليت 88-87
 10سورة األعراف :آية 32
 11سورة املؤمنون :آية 115
 12سورة الذريت آية 56
 13سورة الشمس :اْليت 10-9
 14سورة هود :اْليت 108-105
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ومتثل الرتبية اإلسالمية املنهج الذي حيقق التطبيق الفعلي للتشريع اإلسالمي ،ألن اإلسالم ليس جانبًا
علمياً معرفياً فقط ،بل يهدف إىل التطبيق العملي ،والعلم وسيلة لتحقيق اجلانب التطبيقي الصحيح ،الذي يرسم
لإلنسان سبيل اهلدي ،الذي جاء به مجيع األنبياء  -عليهم السالم -وآخرهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم15
م مم م م م
م
م
م
م
ب
هو ٱلَّذي بَ َع َ
ث ميف ٱأل ّميّم َ
ني َرسوالً ّمنهم يَتلوام َعلَيهم ءَايَٰتهۦ َوي َزّكيهم َوي َعلّمهم ٱلك ٰتَ َ
الذي قال هللا تعاىل فيه ﴿ َ
م
كمةَ ﴾.16
َوٱحل َ
إن أمهية مادة الرتبية اإلسالمية يف املدرسة ليست إنشاء أو إجياد من العدم ،إَّنا تكمن أمهيتها يف ترسيخ
أسس اإلسالم وقيمه العقدية واألخالقية واالجتماعية يف نفوس الطالب ،كما تعمل على تعليمهم عن طريق
املمارسة كيف يسلكون يف حياهتم سلوكاً دينياً محيداً مع توفري األمل والطمأنينة هلم وختليصهم من املشكالت
يف حياهتم ،ومن مث يصبح الدين شيئاً ذا قيمة يف حياة هؤالء الطالب ويف كياهنم وأن يرتفعوا مبستوى شعورهم
الديين حبيث ينعكس الدين وقضايه العلمية وقواعده املعرفية على ألوان سلوكهم.
إن الرتبية اإلسالمية يف مرحلة التعليم الثانوي حتث الطالب على التعلم وتزكية النفس ،قال هللا تعاىل:
م
م
م
م
ث ميف ماأل مميمني رس ًوال ممنم هم ي تم لو علَي مهم مم م
ممةَ َوإمن َكانوا ممن قَ مبل
﴿ه َو الَّذي بَ َع َ
آيته َوي َزّكي مه مم َوي َعلّمهم المكتَ َ
ّّ َ َ ّ م َ َ م م َ
اب َوا محلك َ
َّ م
م
ض َال ٍل ُّمبم ٍ
ين َآمنوا َال تَ مرفَعوا
لَفي َ
ني﴾ ،17وهي املنهج الذى ترىب عليه الصحابة؛ قال تعاىلَ :-
﴿ي أَيُّ َها الذ َ
أَصواتَكم فَو َق م
َّب وَال َمَتهروا لَه مابلم َقومل َكجه مر ب ع م
ضك مم لمبَ مع ٍ
ط أ مَع َمالك مم َوأَنت مم َال تَ مشعرو َن﴾،18
ض أَن َمحتبَ َ
م َ م َم
ص موت النم مّ َ َ
مَ م م َ
كما أهنا تكسبه التصورات الصحيحة ،وتسعى إىل استبدال األخالق احلسنة ابألخالق السيئة ،وتسعى إىل
هتذيب االستعدادات والقدرات والغرائز والدوافع وإشباعها ابلطريقة املشروعة.19
كما أن الرتبية اإلسالمية اليت يتلقاها طالب املرحلة الثانوية تربيه على االنقياد ألوامر هللا ،وإلزامها ترك ما

هنى عنه الشرع ،فهو يتعلم العلم الذي يتقرب به إىل هللا  -عز وجل -ويوصله إىل رضاه عبادة وطاعة هلل –
تعاىل -فهو يكيف حياته كلها هلدي هللا وشرعه؛ فال يفتقده هللا حيث أمره ،وال جيده حيث هناه ،وإَّنا يلتزم
أبوامر هللا فيأيت منها ما استطاع ،وينزجر عن نواهيه فال يقرهبا؛ تصدي ًقا لقوله صلى هللا عليه وسلم( :ما هنيتكم
عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فَأمتوا منه ما استطعتم؛ فإَّنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ،واختالفهم على
حل أو حرمة َم
دائما حاله مع أمر هللا يف أمر أو هني أو ٍ
ك
ك َربَّنَا َوإملَمي َ
﴿مس معنَا َوأَطَ معنَا غ مفَرانَ َ
أنبيائهم) ،20فاملسلم ً

15
16
17
18
19
20

خالد بن حامد احلازمى ,أصول الرتبية اإلسالمية (القاهرة :دار عاِل الكتب .)2000 ,ص 5
سورة اجلمعة آية 2
سورة اجلمعة آية 2
سورة احلجرات آية 2
إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج ,الرتبية اإلسالمية (القاهرة :دار القاهرة .)2006 ,ص 13
اإلمام مسلم ,صحيح مسلم ،اجلزء الرابع (حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي) (دمشق :مكتبة عيس الباىن احللب .)1955 ,ص 202
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امل م
اَّللَ مم من عمبَ ماد مه
صري﴾ ،21فاملسلم العاِل أبمور دينه أشد خشية هلل من اجلاهل هبا ،قال تعاىل ﴿ إمََّّنَا َخيم َشى َّ
َ
م
م
َّ
ور ﴾ ،22حىت وإن كان العلم وحده ال يعصم صاحبه من املعاصي إال أن العاِل يعيش
ف
غ
يز
ز
ع
اَّلل
ن
إ
ۗ
اء
م
ل
ع
َّ
َ
َ
ٌََ ٌ
الم َ
يف صراع داخلي مع نفسه عند اقرتاف الذنب ،ألنه على علم أبن هللا مطلع عليه  ،وأنه  -سبحانه وتعاىل-
شديد العقاب.
إن منهج الرتبية اإلسالمية منهج جيمع بني املاضي واحلاضر واملستقبل ،و بني الروح واجلسم والعقل ،وبني
تربي ة الفرد وتربية اجملتمع ،وبني الغايت الوطنية والغايت اإلنسانية ،وبني الرتبية الدينية واخللقية والعقلية.23
كما توفر الرتبية اإلسالمية للتالميذ يف تلك املرحلة العمرية السكون واالستقرار النفسي ،وىف هذا يقول
َّ م
اَّللم تَطم َمئم ُّن المقلوب﴾ ،24فثمرة الرتبية اإلسالمية
اَّللم ۗ أََال بم مذ مك مر َّ
ين َآمنوا َوتَطم َمئم ُّن ق لوهبم بم مذ مك مر َّ
هللا – تعاىل ﴿ -الذ َ
القائمة على املنهج الصحيح االستقرار النفسي ،وهذا ماال حيققه أي شيء آخر ،يقول ابن القيم اجلوزية  -رمحه
هللا تعاىل" :-هللا  -سبحانه وتعاىل  -خلق اخللق لعبادته ومعرفته ،واإلانبة إليه ،وحمبته ،واإلخالص له ،فبذكره
تطمئن قلوهبم ،وتسكن نفوسهم25".
ويف هذا الصدد يقول إبراهيم بن أدهم  -رمحه هللا تعاىل ":-حنن وهللا امللوك األغنياء ،حنن الذين قد
تعجلنا الراحة يف الدنيا ،ال نبايل على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا هللا عز وجل"26.
وقال مالك بن دينار  -رمحه هللا تعاىل" :-ما تنعم املتنعمون مبثل ذكر هللا" 27.ويف هذا يقول شيخ
اإلسالم بن تيمية" :اإلنسان يف الدنيا جيد يف قلبه بذكر هللا ،وذكر حمامده ،وآالئه وعبادته من اللذة ما ال جيده
بشيء آخر.
فهذه الطمأنينة تنبع من اإلميان الراسخ يف عقيدة املؤمن أن ما أصابه ِل يكن ليخطأه وما أخطأه ِل يكن
ليصيبه ،ويؤمن أبن احملبوب قد َييت يف صورة املكروه ،واملكروه قد َييت يف صورة احملبوب ،فما عليه إال الرضا
اَّلل يَ معلَم َوأَنت مم
ابلقضاء والقدرَ ﴿ ،و َع َس ٰى أَن تَكَمرهوا َشمي ئًا َوه َو َخ مٌري لَّك مم َۖ َو َع َس ٰى أَن محتبُّوا َشمي ئًا َوه َو َشٌّر لَّك مم ۗ َو َّ
َال تَ معلَمو َن﴾28.

21
22
23
24
25

26
27
28

سورة البقرة آية 285
سورة فاطر آية 82
أنور اجلندى ,الرتبية اإلسالمية اإلطار احلقيقي للتعليم (القاهرة :دار االعتصام .)1979 ,.ص 15
سورة الرعد :آية 28
ابن القيم اجلوزية ,إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان :اجلزء األول (حتقيق على حسن عبد احلميد احللب األثرى) (سوري :دار ابن اجلوزى ,بدون
اتريخ) .ص 37
أبو نعيم ،أمحد بن عبد هللا األصفهاين ,حلية األولياء وطبقات األصفياء (القاهرة :دار الفكر .)1996 ,ص 370
املرجع نفسه ،ص 385
سورة البقرة آية 216
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قال ابن القيم -رمحه هللا  ":-فأنفع األشياء له على اإلطالق طاعة ربه بظاهره وابطنه ،.وأضر األشياء
عليه على اإلطالق معصيته بظاهره وابطنه ،فإذا قام بطاعته وعبوديته خملصا له فكل ما جيري عليه مما يكرهه
يكون خريا له ،وإذا ختلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من حمبوب هو شر له ،فمن صحت له معرفة ربه
والفقه يف أمسائه وصفاته علم يقيناً أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت تنزل به فيها ضروب من املصاحل واملنافع
اليت ال حيصيها علمه وال فكرته ،بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما حيب ،ومىت ظفر العبد هبذه املعرفة
سكن يف الدنيا قبل اْلخرة يف جنة ال يشبه نعيمها إال نعيم جنة اْلخرة ،فإنه ال يزال راضياً عن ربه والرضا جنة
الدنيا ومسرتاح العارفني ،فإنه طيب النفس مبا جيري عليه من املقادير اليت هي عني اختيار هللا له ،وطمأنينتها إىل
أحكامه الدينية ،وهذا هو الرضا ابهلل رااب وابإلسالم ديناً ومبحمد رسوالً"29.
كما تعلم الرتبية اإلسالمية التالميذ من خالل ما تتناوله من موضوعات كيف يوفق بني مصلحته ومصلحة
اجملتمع واحملافظة عليه؛ فالرتبية اإلسالمية تكسب الفرد حب اجملتمع فجوهر تعاليم الدين اإلسالمي أن يريب
إنساان صاحلا ال يهدف إىل حتقيق مصلحة شخصية أو إىل مآرب خاصة على حساب مصلحة الوطن وأهدافه
ً
۟
العامة ،فاملرء الصاحل ينأى عن كل ما هو مفسد من منطلق قوله تعاىل ﴿ َوَال ت مف مسدوا مىف مٱأل مَر م
ص ٰلَ مح َها
ض بَ مع َد إم م
وٱدعوه خوفًا وطَمعا إم َّن ر ممح م
ٱَّلل قَ مريب ممن ٱلممح مسنمني﴾ ،30وقال تعاىل﴿ والَّ مذين َال ي مدعو َن مع َّم ٰ
آخَر
ت َّ ٌ ّ َ م َ
َ م َم َ ًَ َ َ َ
اَّلل إم َهلًا َ
ََ
َ َ َ
م
ف لَه الم َع َذاب يَ موَم الم مقيَ َام مة
س الَّميت َحَّرَم َّ
اع م
اَّلل إمَّال ماب محلَ مّق َوَال يَ مزنو َن ۚ َوَمن يَ مف َع مل ٰذَل َ
ك يَ مل َق أَ ََث ًما ي َ
ضَ
َوَال يَ مقت لو َن النَّ مف َ
م
ت
صَ
َوَخيمل مد فم ميه م َه ً
وس ٰى لمَق مومم مه فَق ملنَا م
اك ا محلَ َجَر َۖ فَان َف َجَر م
اان﴾ 31.وقال – تعايلَ ﴿:-وإمذ م
اض مرب بمّ َع َ
استَ مس َق ٰى م َ
اَّلل وَال تَعث وا ميف ماألَر م م م
م
م م م
م
ين ﴾،32
م
ممنه اثمنَ تَا َع مشَرَة َعمي نًا َۖ قَ مد َعل َم ك ُّل أ َان ٍس َّم مشَرَهب مم َۖ كلوا َوا مشَربوا من ّمرمزق َّ َ م َ م
ض م مفسد َ
وقال -صلى هللا عليه وسلم( : -وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،قيل من ي رسول هللا؟ قال  :الذي
ال َيمن جاره بوائقه) ،33وقال (:املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)34.
كما تقوم الرتبية اإلسالمية برتبية التلميذ  -خاصة يف تلك املدة الزمنية من عمره واليت يكتمل فيها بناؤه
العقلي -على حتمل املسؤولية َتاه أسرته وَتاه جمتمعه؛ فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -أمران أن جننب أبناءان وأهلينا
َّ م
ين ءَ َامنوا ق ٓوا أَنف َسك مم َوأ مَهلميك مم َان ًرا َوقود َها ٱلنَّاس َوٱ محلم َج َارة
ً
انرا وقودها الناس واحلجارة ،قال تعاىلََٰٓ ﴿ :يَيُّ َها ٱلذ َ
ٓ
م
م
م
ٰ
ٱَّللَ َمآ أ ََمَره مم َويَ مف َعلو َن َما ي مؤَمرو َن﴾ .35ففي اْلية أمر صريح من هللا -
َعلَمي َها َملَئ َكةٌ غ َال ٌظ ش َد ٌاد َّال يَ معصو َن َّ
29
30
31
32
33

34
35

ابن القيم اجلوزية ,اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب (القاهرة :دار طيبة .)1432 ,ص 821-820
سورة األعراف آية 56
سورة الفرقان :اْليت 69-68
سورة البقرة اْلية 60
حممد ابن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري  ,اجلامع الصحيح املسند املختصر (صحيح البخارى) :كتاب األدب "ابب إمث من ال َيمن جاره
بوايقه،ج ،8حديث رقم  ،6016دار ابن كثري . 1422 ,ص 10
املرجع نفسه ص 21-20
سورة التحرمي آية 6
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سبحانه وتعاىل  -لكل فرد قائ ٍم على والية غريه بتحمل املسئولية َتاه ربه يف وقايته من النار يقول على بن أيب
طالب  -رضي هللا عنه " :-أي علموهم وأدبوهم"36.
كما أن كل فرد مسؤول حبسب موقعه وقدرته ومعرفته ،قال  -صلى هللا عليه وسلم " -كلُّك مم َر ٍاع
مم
ول عن رعميَّتم مه والممرأَة ميف ب ي م
ول َع من َرعميَّتم مه فَ مم
ت
اإل َمام َر ٍاع َوه َو َم مسئ ٌ
َوَم مسئ ٌ
ول َع من َرعميَّتم مه َو َّ
الرجل ميف أ مَهله َر ٍاع َوه َو َم مسئ ٌ َ م َ َ َ م َم
م م م
م مم
م
م مم
مم
يوجه النب  -صلى
َزموج َها َراعيَةٌ َوه َي َم مسئولَةٌ َع من َرعيَّت َها َوا مخلَادم ميف َمال َسيّمده َر ٍاع َوه َو َم مسئوٌل َع من َرعيَّته" ّ ،37
هللا عليه وسلم  -أمته إىل متاسك اجملتمع واحملافظة عليه من خالل قيام كل فرد بواجبه على أكمل وجه.

هتميش الرتبية اإلسالمية
إن أول األسباب اليت أدت إىل هتميش الرتبية اإلسالمية :الفجوة الواضحة بني ما يدرسه الطالب يف الكتاب
وما يراه يف الشارع والبيت؛ إن الكتاب الدراسي حيتوى على حمتوى معني من خالله يتم حتقيق األهداف الرتبوية
املرسومة املنشودة ،فهو أداة اجملتمع ووسيلته األساسية يف غرس هوية األمة مبا تشمله من دين إسالمي يف نفوس
النشء ،38كما أنه عنصر رئيس من عناصر إعداد الطالب وركيزة مهمة ،وأساسية من ركائز العملية التعليمية،
كما أنه يشكل جزءاً مهماً من املعرفة اإلنسانية اليت تقدمها املؤسسة التعليمية للطالب ،كما يقدم للطالب قدراً
من اخللفية الثقافية املشرتكة ،كما يتيح هلم قدراً من التعمق يف خصائص جمتمعهم وقضاي أمتهم املعاصرة ،كما
يضمن هلم أيضاً قدراً من االرتباط العلمي والتفاعل الثقايف بني املختصني يف حقول املعرفة املختلفة.39
ويصاغ هذا احملتوى يف صورة مقرر دراسي ،ويعد املقرر الدراسي ملادة الرتبية الدينية اإلسالمية ،من أكثر املقررات
الدراسية أمهية يف بناء التالميذ ،وتنمية اهلوية العربية واإلسالمية ،وغرس املعتقدات والقيم واملعارف واملهارات
واالَتاهات ،هبدف تنمية الطالب فكريً وسلوكياً وقيمياً من جانب ،ومن جانب آخر بناء فكره اإلسالمي،

وهتذيب شخصيته ،وتكسبه جمموعة من املمارسات االجتماعية اليت تؤهله ليكون مواطنا صاحلا يف جمتمعه ،إال
أن نتائج أدبيات البحث الرتبوي  -اليت اعتمدت على حتليل مضمون هذه املقررات الدراسية يف املرحلة الثانوية
توصلت إىل :ضعف اهلوية الوطنية لدى التالميذ ،وغياب تعليم القيم أو تناقضها نتيجة االغرتاب الذى حيققه
املناخ املدرسي ،كما أن كثرياً من املقررات الدراسية تغذى ثقافة السمع والطاعة واخلضوع واإلذعان لكافة رموز
السلطة ،وتقيم حاجزاً بني التالميذ وإدراكهم لواقعهم كما هو ،مث تسهم يف تزييف وعى التالميذ وهتميش دورهم

36

37
38
39

عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو الفداء  ,تفسري القرآن العظيم تفسري ابن كثري :اجلزء الرابع (حتقيق سامي بن حممد
السالمة) (القاهرة :دار طيبة .)1999 ,ص 417
البخاري  ,اجلامع الصحيح املسند املختصر (صحيح البخارى) :كتاب األدب "ابب إمث من ال َيمن جاره بوايقه .ص 285-284
جمدى عزيز إبراهيم ,املنهج الرتبوى وحتديت العصر (القاهرة :عاِل الكتب .)2002 ,ص 24
حممد عبد الرءوف عطية“ ,اإلعداد الثقاىف لطالب كلية الرتبية جامعة األزهر ىف ضوء التحديت الىت تواجه العاِل اإلسالمي” (جامعة األزهر,
 .)2002ص 60-59
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يف العملية الرتبوية 40ومن جانب آخر فإن كثرياً من تلك املقررات ال يعكس الظروف االجتماعية والثقافية
واالقتصادية الراهنة اليت يعيشها اجملتمع املصري ،كما أهنا ال تنمي روح العمل اجلماعي ،وَتعل التلميذ مغرتابً
عن وطنه ،حيث تقلل من ثقافة الوالء واالنتماء وتضعفها ،كما ال تنمي القيم السياسية بكفاءة.41
ومن أسباب هتميش الرتبية اإلسالمية افتقاد القدوة اجليدة (املعلم ،املدير)؛ فمن املعلوم أن التعليم أمسى وظيفة
ميكن أن يعمل هبا إنسان ،إن ِل تكن هي الوظيفة األهم على اإلطالق ومن يتصدى هلذه الوظيفة ،أعين التعليم،
ال بد أن يكون َّنوذجاً مثالياً فيما يظهر للمتعلمني ،وميكن توضيح هذا النموذج واختصاره يف ثالثة أركان هي:
أوالً :استيعاب املادة اليت يدرسهاَ .ثنياً :امتالك وسائل االتصالَ .ثلثاً :صالحيته ألن يكون قدوة ،وحني يكون

املعلم هو أول اهلادمني ،مبا يلحظه طالبه من فرق بني ما يقوله يف املدرسة وما يعمله خارجها ،ومبا يرونه من
مفارقات بني أوامره املثالية معلماً يف الفصل ،وتصرفاته املغايرة مواطناً ميشي يف الشارع أو يف السوق ،وكأنه ال
يعرف مما كان يلقيه يف دروسه شيئاً ،فتلك هي أكرب خطيئة يرتكبها يف حق جمتمعه ،وأعظم ذنب يقرتفه ،ويهون

على طالبه اقرتافه.
كما أن من األسباب املهمة لفقدان هيبة املعلم عدم اقتناع املعلم مبهنته؛ فعدم اقتناع بعض املعلمني ابلعمل يف
التدريس يؤدي به إيل إلقاء اللوم دائماً علي نفسه وعلي حظه السيئ الذي اختار له هذه املهنة ،فتجده دائماً
يتضجر من العمل ويسب مهنة التدريس ،وحياول أن يقلل من شأهنا ،وهذا ال يدع له جماال للبذل والعطاء ،إن
التأثري الذي ميارسه املعل م ال يرجع فقط إيل ما يعرفه ،بل إيل ما هو عليه ،وما حيمله من قناعات وتوجهات حنو
مهنة التدريس ،فاملدرس ينخرط بكامل شخصيته يف العملية التعليمية ،وال ميكن أن يعلق قناعاته أو اَتاهاته
عند ابب الفصل الدراسي ،إن زيدة ميل املعلم حنو املهنة يؤدي إيل مزيد من اإلتقان ،وتشري الدراسات إيل أن

املعلم الناجح يتصف بعدة صفات منها رضاه عن عمله وشعوره ابلقدرة والكفاءة يف أداء رسالته ،ويف هذا
الصدد يؤكد كومبز ) (Combsهذه األمهية بقوله "إن اختيار املعلمني األكفاء مسألة علي رأس قائمة
األولويت يف مجيع الدول" .42
كما أن من أسباب فقدان القدوة شخصية املعلم؛ فللمعلم دور أساسي يف رسم شخصيته لدي الطالب ،بدءا
من شكله ووقاره وهناية ابلتزامه ،فاملعلم مطالب أن يكون قدوة للطالب يف هيئته ومظهره ولباسه ،ولذلك وجب
عليه أن يهتم مبظهره العام ،فيكون دائماً نظيف الثياب ،مرتب اهلندام ،مجيل الشكل ،فاإلمام مالك كان ال
حيدث حىت يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وهنا يدور التساؤل هل للمظهر اخلارجي أتثري علي العملية

 40حممد عبد الرءوف عطية“ ,أَّناط اهلوية الثقافية ىف كتب اللغة اإلجنليزية ابلتعليم قبل اجلامعى” (جامعة األزهر .)2006 ,ص 148
 41لطيفة إبراهيم خضر ,دور التعليم ىف تعزيز االنتماء (القاهرة :عاِل الكتب .)2000 ,ص 128
 42ف .كومبز ,أزمة التعليم يف عاملنا (ترمجة أمحد خريي كاظم ،وجابر عبد احلميد) (القاهرة :دار النهضة العربية .)1971 ,.ص 243
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التعليمية ،أضف إيل املظهر العام صدق املعلم يف القول والعمل ،وأن ال ختالف أعماله أقواله ،ويف التنزيل احلكيم
ند َّم
اَّلل أَن تَقولوا َما ال تَ مف َعلون ﴾.43
﴿ َك َرب َم مقتًا عم َ
كما أن من أسباب فقدان القدوة معاملة املعلم للطالب:فمهنة التعليم مهنة شاقة ،مهامها ومتطلباهتا كثرية
متعددة ،ولذا يعد من أهم عوامل جناح املعلم يف أداء متطلبات مهنته أن يتحلى ابلصرب ،وأن يكون قدوة حسنة
لطالبه يف هذا اخللق العظيم يقتدون به ،فاملعلم القدوة أتيت هيبته مع االحرتام املتبادل بينه وبني طالبه ،ال يعرف
قاموس السباب وال الشتم وال اللعن وال االستهزاء ،فال يسمع منه الطالب إال خريا ،وحني يعاتب أو حياسب
ال يليق به – وهو املريب املوجه – أن يتجاوز حدود اللياقة ،أو يرمي الطالب ابلكلمات اليت ال تليق مبثل رسالته.
فاملعلم يكون رفيقا بطالبه ،وال يعنف متعلما ،وال حيقر انشئا ،وال يستصغر مبتدائ ،ألن الرفق ال يكون يف شيء
إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شأنه ،كما روي عن الرسول الكرمي صل هللا عليه وسلم ،فالبشاشة وطالقة الوجه
من األسباب اليت ت زيل احلاجز النفسي بني املعلم وطالبه ،ومهارة املعلم تكمن يف كيفية امتالك نفسه عند
الغضب ،فالطالب يتعلمون جيدا يف اجلو اخلايل من التهديدات واحلافل ابألمان الكامل.)44
ويرى الباحث أن تشجيع الطالب ولو ابلكلمة أجدي من عقاب ولو ابللفظ ،والعقاب ال يقتصر علي الصورة
البدنية فحسب ،بل يظهر أيضا يف صورة نقد أو هتكم أو توبيخ ،فاملفروض يف العقاب أن يكون إصالحيا ال
انتقاميا ،أي ليس بسبب احلالة املزاجية املضطربة للمعلم أو املعلمة ،وأن يكون متدرجا ومتناسبا مع شخصية
الطالب ومع نوعية اخلطأ ،وأن يشعر الطالب أن العقاب وقع عليه بسبب تصرف سيئ ،وليس ألنه هو نفسه
سيئ .فاملعلم مطالب بضبط سلوكه وتصرفاته ،مطالب ابالتزان ،وبذلك يقابل مجيع التصرفات املشاكسة
بشخصية وقورة.
ومن األسباب اجملتمعية اليت تؤدى إىل فقدان القدوة ،تدىن هيبة املعلم ،فاليوم تدنت هيبته ،واهتزت مكانته يف
نظر اجملت مع وِل يعد قدوة حسنة لطالبه ،ومن مث أصبحت مهنة التدريس يف الوقت احلايل من املهن الطاردة ال
اجلاذبة ،وكما ورد يف احللقة اليت عقدهتا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام  ،1975كلما شعر املعلم
ابإلنصاف واألمن االقتصادي ،وشعر بتقدير الدولة له وبتقدير اجملتمع ملهنته ،ساعد ذلك علي االستقرار يف
املهنة ،بل ساعد أيضا علي اجتذاب العناصر اجليدة من الطالب إيل معاهد وكليات إعداد املعلمني ،بينما يؤدي
اخنفاض مكانة املعلم إيل عزوف العناصر اجليدة من خرجيي التعليم العام عن االلتحاق بكليات الرتبية ومعاهد
إعداد املعلمني  ،األمر الذي يزيد من اعتماد املؤسسات التعليمية علي استخدام مدرسني غري مؤهلني.
كما أن األسرة أصبحت أحد أدوات إهانة املعلم؛ فمن املعلوم أن احرتام املعلم واملعلمة ينبع من األسرة ،وتنشئة
األبناء علي احرتام الصغري للكبري ،وتبجيل املعلم وتوقريه ،وقد حدث حتول لدور الوالدين من االَتاه اإلجيايب
43

سورة الصف آية 3

E. Weisz, Hidden Curriculum: The Elusive Side of Classroom Life in First Grade (The Educational
Resources Information Center, 1988), 4
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إيل السلب ،فقد كانوا حيرتمون املعلم ويقدرونه ابعتباره يؤدي واجبا جليال ورسالة نبيلة ،ويعملون أبناءهم أمهية
احرتام املعلم وتقديره ،فأضحوا يف هذه األيم يقفون جنبا إيل جنب مع أبنائهم ملعارضة املعلم ومهامجته علي أي
هفوة تصدر ع نه ،بل يسمح الوالدان ألبنائهم أن يسخروا من شخصية املعلم ،ويف الوقت نفسه ال يقبل الوالدان
أن يعاقب املعلم أوالدهم ،بل ال يقبلون أن يوجه نقدا إليها.45
فكثري من اْلابء جيادلون املعلم يف عمله ،وخيطئونه يف أساليب تعامله مع أبنائهم ،ويتشككون يف قدراته وكفاءته،
مم ا يهز ثقة املعلم يف نفسه ،وقد أشارت بعض الدراسات إيل أن من بني العوامل املسببة إلحباط املعلم وإجهاده
النفسي تدخل اْلابء يف عمله ،فكثري من اْلابء جيادلون املعلم يف عمله ...ولذا فاملعلم يصاب ابإلجهاد النفسي
يف ظل العوائق اليت حتول دون قيامه مبهمته املهنية بشكل كامل مبا يصيبه ابإلحباط وضعف الدافعية.46
ويرى الباحث أن التدخل يف شئون املعلم وهتميش دوره ومسئولياته وحدوث مشاحنات ومصادمات معه من
قبل اْلابء ،واهتامه ابلتقصري واإلمهال يف عمله ،يعترب مؤشرا سلبيا يف ضعف ثقته بنفسه وبقدراته وعطائه ملهنته.
فبناء اهلوية ا لسوية للمعلم والنظرة اإلجيابية لنفسه ،تكمن يف استقالليته يف وظيفته ،وَتنب التدخل املباشر
واحرتام جهوده وتقديره والتواصل معه وبناء عالقات اجتماعية ،ومشاركته يف الفعاليات والربامج واألنشطة اليت
تقام ابملدرسة من قبل اْلابء ،وهذا مما يؤدي إيل التواصل والتفاعل بني األسرة واملدرسة ،ويعيد للمعلم هيبته
ووقاره أمام طالبه.
كما أن لإلدارة املدرسية دور مهم يف فقدان املعلم هليبته؛ فعالقة املعلم مبدير املدرسة أو املوجه تؤثر علي مكانته
بني طالبه وتقديرهم له ،فالبد أن تكون هذه العالقة وثيقة أساسها السعي إلجناح العملية الرتبوية واالرتقاء هبا
حنو األحسن ،فيعود املعلم للمدير لالستشارة ،ويتقبل النصح والتوجيه من املوجه ،ويتعاون مع إدارة املدرسة يف
مواجهة املشاكل اليت قد تطرأ أحياانً ،فبعض املديرين واملوجهني يتعمدون إهانة املعلم أمام طالبه ،ومن مث فهذا
يؤثر علي هيبته أمام طالبه .47
كما أن للقرارات والتشريعات دوراً مهماً يف إضعاف مكانة املعلم؛ حيث صدر كثري من القرارات الوزارية اليت
سامهت يف إضعاف موقف املعلم والتقليل من شأنه يف العملية الرتبوية؛ ففي السنوات السابقة صدرت عدة
قرارات متضاربة أدت إيل ضياع هيبة املعلم وحتجيم دوره وسلب حقوقه ،ومن هذه القرارات علي سبيل املثال،
 45ماجدة حممد حسن“ ,عالقة الدروس اخلصوصية ببعض املشكالت املدرسية املعاصرة يف املرحلة الثانوية  :دراسة ميدانية ”,جملة البحث يف
الرتبية وعلم النفس  ،13العدد .35 :)1999( 1
 46عبد العظيم عبد السالم إبراهيم“ ,الدروس اخلصوصية يف ضوء نظام الثانوية العامة اجلديد ،الواقع واملستقبل يف ”,املؤمتر العلمي السنوي
الرابع .مؤمتر مستقبل التعليم يف الوطن العريب من اإلقليمية والعاملية (كلية الرتبية جامعة حلوان ابالشرتاك مع جامعة الدول العربية.)1996 ,
ص 69
 47إميل فهمي حنا شنودة“ ,حتسني جودة الواجبات املدرسية ملدرسة املستقبل‘ ،دراسة عينية ملدارس املرحلة الثانوية العامة ِبدارة حلوان
التعليمية’ :مدرسة املستقبل بني الواقع واملأمول ،يف ”,املؤمتر العلمي لكلية الرتبية ببورسعيد ،جامعة قناة السويس .2009,ص 83
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منع العنف يف املدارس ،فكان قرار وزير الرتبية والتعليم الذي حيظر حظرا مطلقا يف مجيع املدارس إيذاء الطالب
بدنيا ابلضرب ،48مث تصرحيات الوزير اجلديد ابلسماح ابلضرب ،مث حماولة التملص من تلك التصرحيات؛ وكذا
قرار وزير الرتب ية والتعليم ِبلغاء درجات أعمال السنة ،مث عدوة درجات أعمال السنة بصورة أكرب من خالل
التقومي الشامل .49
كما أن من أسباب هتميش مادة الرتبية اإلسالمية ندرة وجود الكفاءة املهنية ملدرس الرتبية اإلسالمية ،ويرجع
ذلك إىل ضعف اإلعداد املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمية ؛ فمن املعلوم أن املعلم لكي يقوم مبهامه البد أن تتوافر
فيه جمموعة من الصفات ،ويف بعض املهن حيرص القائمون عليها أن خيتاروا العاملني اختيارا دقيقا ،وهذا ال جنده
يف جمال التعليم ابلرغم من جسامة مهام املعلم ،حىت ليقول البعض إن مهنة التعليم أصبحت مهنة من ال مهنة
له ،حيث أصبح القبول يف كليات الرتبية من األمور امليسورة اليت ال تشرتط شرطا وال تضع معيارا للقبول فيها،
وال تطبق أي نوع من االختبارات ،األمر الذي ساعد علي أن تكون خمرجاهتا هشة ضعيفة ،حيث خيرج إيل
امليدان معلمون ال حيرتمون مهنة التعليم وال يعطوهنا حقها ومكانتها ،فقصور كليات الرتبية عن تطوير منظومة
التعليم فيها تطويرا شامال متكامال ،بدءا من قبول الطالب .أدي إيل سوء اختيار الطالب يف كليات ومعاهد
إعداد املعلمني ،فبالرغم من قيام كليات الرتبية بعقد مقابالت شخصية واختبارات للطالب فهي ال تتعدي
التأكد من خلو الطال ب من العاهات اجلسدية أو اخللقية اليت قد تعوقه عن القيام بدوره ،أي ال تعدو أن تكون
طريقة شكلية حبتة ،وال تتجه إيل البحث عن مدي قناعته أو ميله أو اَتاهه حنو املهنة .وهذا يؤدي به يف النهاية
إيل ضعف دافعيته ومحاسة للعمل ،ومن مث يشعر أنه موظف وليس صاحب رسالة فهو جمرد وسيلة لنقل املعرفة.

منهج الدراسة
يستخدم الباحث املنهج الكمي الوصفي ملالءمته ملوضوع الدراسة ،وهو منهج يتناول ما هو كائن من ظواهر أو
وقائع وأحداث ،ويقوم بتحديد املمارسات الشائعة ،أو السائدة والتعرف على املعتقدات واالَتاهات عند األفراد
أيضا لتفسري الدراسة املسحية والبياانت اليت
واجلماعات ،وال يقف هذا املنهج عند حد الوصف ،وإَّنا ميتد ً
حصل عليها وحتليلها واستنباط دالالت ذات مغزى منها ،واستخدامها إلجياد حلول للظاهرة موضوع الدراسة،50
وتستخدم هذه الدراسة استبانة للقيام من خالهلا بدراسة ميدانية على عينة من املعلمني لبيان أسباب تراجع
الرتبية اإلسالمية ،وأثرها على طالب املرحلة الثانوية.
 48وزارة الرتبية والتعليم ,قرار وزاري بشأن منع العنف يف املدارس ،رقم  ،591يف .1998 /11/17

 49وزارة الرتبية والتعليم ,قرار وزاري بشأن نظام تقومي الطالب يف امتحاانت النقل والشهادة ابلتعليم األساسي ،رقم ( )10يف . 1996 /1/16
 50جابر ،عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم ,مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس (ط( )2القاهرة :دار النهضة العربية .)1978 ,.ص
138-136
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جمتمع الدراسة وعينتها
نظراً لصعوبة دراسة جمتمع أبكمله من كافة اجلوانب ،يلجأ الباحثون إىل دراسة اجملتمع من خالل عينة تعد ممثلة
هلذا اجملتمع ،والعينة هي "عدة أفراد مكونة للمجتمع أخذت منه لتمثله ،ويتوقف صدق متثيل العينة للمجتمع
على طريقة اختيارها وحجمها .51واهلدف من اختيار العينة هو احلصول على معلومات عن اجملتمع األصل هلا،
ويف حالة اختيار العينة اختياراً سليماً ميكن تعميم النتائج اليت مت احلصول عليها من الدراسة على اجملتمع الذي
اشتقت منه ،ومبقدار متثيل العينة للمجتمع تكون نتائجها صادقة ابلنسبة له.52
ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة فقد اختار الباحث طريقة مالئمة لعينة الدراسة  .ونظرا لتنوع متغريات
الدراسة ما بني تعليم أزهري وعام ،وذكور وإانث ،ونظري وعملي ،وريف وحضر ،فقد قام الباحث ابلتطبيق
على ( )550من أجل أن تكون النتائج أكثر دقة وحيادية .مبعدل ( )250استمارة ملعلمي الثانوي األزهري ،و
( ) 300استمارة ملعلمي الثانوي العام  ،وبعد االنتهاء من إجراء عملية التطبيق والفرز حصل الباحث على عينة
قوامها ( )444استمارة.
يتضح التقارب الشديد بني نسبيت العينة من معلمي الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية العامة واألزهرية،
حيث بلغت النسب على الرتتيب ( ،)%3.73(،)% 3.67كما يتضح أن نسبة العينة جمملة (. )% 3.7
بلغت نسبة أفراد العينة من الذكور أكرب من اإلانث على الرتتيب ( )%39( ،)%61ونسبة أفراد العينة
من احلضر أكرب من الريف بلغت على الرتتيب ( .)%43(،)%57وكذلك نسبة أفراد العينة من معلمي املرحلة
الثانوية ذوي التخصص النظري أكرب من ذوي التخصص العملي ،حيث بلغت على الرتتيب (،)%66.9
(.)%33.1
الثبات
مت حساب ثبات االستبانة  Reliabilityبطريقة إحصائية من خالل طريقة ألفا كرونباخ  .ويتضح أن درجة
ثبات جمموع االستبانة ككل مرتفعة ( ،)0.970حيث إهنا مقرتبة من الواحد الصحيح وهى درجة ثبات عالية
ومقبولة إحصائيًا ،ولذلك جاءت درجة صدق االستبانة عالية.

 51حممد الصاوى حممد ,البحث العلمي :أسسه وطريقة كتابته (القاهرة :املكتبة األكادميية .)1992 ,ص 40
 52ل.ر.جاى ,مهارات البحث الرتبوى (ترمجة جابر عبد احلميد) (القاهرة :دار النهضة العربية .)1993 ,ص 108
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نتائج الدراسة
أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار على أن العبارات من ( )10-1اخلاصة ابألسباب اليت أدت إىل هتميش
الرتبية اإلسالمية وقعت يف املوافقة بدرجة أوافق بشدة ما عدا العبارة ( )1وقعت يف نطاق املوافقة بدرجة أوافق،
حيث تراوحت األوزان النسبية للمحور بني ( )4,166و( ،)4,436وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة على
احملور ككل (.)4,347
جدول  1يوضح ترتيب العبارات اخلاصة ابألسباب اليت أدت إىل هتميش الرتبية اإلسالمية

م

10

العبارة

تشويه شخصية رجل الدين
والتقليل من مكانته
االجتماعية إعالميًا.

ك

أوافق
بشدة

أوافق

الأعارض
والأوافق

أعارض

أعارض
بشدة

245

174

4

16

5

%39,2

%,9

%3,6

%1,1

161

10

17

5

%36,3

%2,3

%3,8

%1,1

181

12

13

5

%40,8

%2,7

%2,9

%1,1

188

8

14

5

%42,3

%1,8

%3,2

%1,1

204

8

10

5

%45,9

%1,8

%2,3

%1,1

208

2

18

5

%46,8

%,5

%4,1

%1,1

206

6

19

5

%46,4

%1,4

%4,3

%1,1

%55,2 %

4

السفرإىل اخلارج واالخالط
ابلثقافات الغربية غرياملسلمة.

9

قلة وعي الكثريمن
األسراملسلملة الدين
الصحيح.

5

االَتاه حنواملادة والبعدعن
الروحانيات ذات العالقة
بصحيح الدين.

7

االفتقاد إىل القدوة
اجليدة(املعلم،املدي)

8

ندرةوجودالكفاءةاملهنية ملدرس
الرتبيةاإلسالمية.
%47,5 %

3

الشكوك والشبهات
والدعايت املضللة حول
االسالم.

ك

251

%56,5 %
ك

233

%52,5 %
ك

229

%51,6 %
ك

217

%48,9 %
ك

211

ك

208

%46,8 %

140

الوزن
النسب

االحنراف
املعياري

ترتيب العبارات حسب الوزن النسب

درجة املوافقة

4,4369

,7854

1

4,4324

,8105

2

4,4054

,7793

3

4,4009

,7758

4

4,3919

,7388

5

4,3559

,7861

6

4,3356

,8021
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م

6

العبارة

االفتقاد للمنهج الصاحل الذي
يتناسب مع الزمان واملكان.

ك

أوافق
بشدة

أوافق

الأعارض
والأوافق

أعارض

أعارض
بشدة

203

210

8

18

5

%47,3

%1,8

%4,1

%1,1

268

10

13

5

%60,4

%2,3

%2,9

%1,1

298

2

20

5

%67,1

%,5

%4,5

%1,1

%45,7 %

2

وسائل التكنولوجيا احلديثة
واإلنفتاح على اجملتمعات
الغربية.

1

الفجوةالواضحة بني مايدرسه

ك

الطالب يف الكتاب ومايراه يف
الشارع والبيت.

%25,9 %

ك

148

%33,3 %
115

متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور األول

الوزن
النسب

االحنراف
املعياري

ترتيب العبارات حسب الوزن النسب

درجة املوافقة

4,3243

,7969

8

4,2185

4,1667

,7265

,8197

9

10

4,347

يتضح من اجلدول  1أن أكثر العبارات موافقة من وجهة نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن النسب
والواقعة يف اإلرابعي األعلى من عبارات احملور العبارات ( )9( ،)4(،)10حيث وقعت العبارات يف نطاق املوافقة
بدرجة أوافق بشدة ،وتشري هذه العبارات على الرتتيب إىل:
 −جاءت العبارة (" )10تش ويه ش خص ية رجل الدين والتقليل من مكانته االجتماعية إعالميًا يف الرتتيب
االول بتقدير رقمي ( )4,4369أوافق بشدة.
 −جاءت العبارة (" )4الس فر إىل اخلارج واالختالط ابلثقافات الغربية غري املس لمة" يف الرتتيب الثاين
بتقدير رقمي ( )4,4324أوافق بشدة.
 −جاءت العبارة (" )9قله وعي الكثري من األس ر املس لمة الدين الص حيح" يف الرتتيب الثالث بتقدير
رقمي ( )4,4045أوافق بشدة.
بينما يتضح من اجلدول ( )10أن أقل العبارات موافقة من وجهة نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن
النسب والواقعة يف اإلرابعي األدىن من عبارات احملور العبارات ( )6( ،)2( ،)1حيث وقعت هذه العبارات يف
نطاق املوافقة بدرجة أوافق بشدة ما عدا العبارة ( )1وقعت يف نطاق املوافقة بدرجة أوافق ،وتشري هذه العبارات
على الرتتيب إىل:
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 −جاءت العبارة (" )1الفجوة الواض حة بني ما يدرس ه الطالب يف الكتاب وما يراه يف الش ارع والبيت"
يف الرتتيب األول بتقدير رقمي ( )4,1667أوافق.
 −جاءت العبارة (" )2وس ائل التكنولوجيا احلديثة واالنفتاح على اجملتمعات الغربية" يف الرتتيب الثاين
بتقدير رقمي ( )4,2185أوافق بشدة.
 −جاءت العبارة (" )6االفتقاد للمنهج الص احل الذي يتناس ب مع الزمان واملكان" يف الرتتيب الثالث
بتقدير رقمي ( )4,3243أوافق بشدة.
اتضح من اجلدول  1أن جممل حماور االستبانة ذات موافقة بدرجة (أوافق بشدة) من وجهة نظر عينة
الدراسة ،األمر الذي يعكس موافقة نسبة كبرية من عينة الدراسة على األسباب اليت أدت إىل هتميش مادة الرتبية
اإلسالمية يف النظام التعليمي يف مصر ،واقتناعهم بوجود مشكالت حقيقية متعددة تصدر من الطالب داخل
أيضا على بعض الدروس اليت جيب تدريسها
احلرم التعليمي ترتبت علىها تراجع مادة الرتبية اإلسالمية ،واتفاقهم ً
بتلك املؤسسات مبا يسهم يف احلد من هتميش مادة الرتبية اإلسالمية واملشكالت الصادرة عن هتميشها داخل
املؤسسات التعليمية.
وميكن تفسري ذلك يف ضوء اقتناع أفراد العينة أن مادة الرتبية اإلسالمية تعد هي األسلوب الفعال الذي
ميكن من خالله تربية أبناء اجملتمع وخاصة طالب املرحلة الثانوية ،فهي ترتفع بسلوكهم إىل أعلى املستويت،
وتنظم شئون حياهتم ،وتوجد ألواان من التعامل االجتماعي اليت تضع لكل منهم حدوداً يف تعامله مع اْلخرين،

حيث إن االهتمام ابلرتبية اإلسالمية ومقرراهتا وبتفعيلها يف املدارس واملعاهد الثانوية يعطى صمام أمان للطالب
من السلوكيات اخلاطئة داخل إطار املدرسة وخارجها وأثناء وقت الدراسة وما بعدها ،ومن مث يؤدي هتميشها
م
صراعيه لالضطراابت النفسية اليت ينتج عنها االحنراف األخالقي ،والفراغ الروحي الذي
إىل فتح الباب على م م
جيعل الطالب فريسة سهلة لالنتحار واإلدمان واالنتماء جلماعات مشبوهة ،ويؤدي إىل صناعة التشدد و م
االنغالق،
وصناعة امليوعة واالحنالل ،وصناعة العنف والطائفية ،ويسهم يف صناعة اإلرهاب بسوء الفهم لإلسالم وتعاليمه،
واستغالل ملواقفه النبيلة اإلنسانية ،بتوظيف مصطلحات خاطئة ال عالقة هلا ابإلسالم ،وال ابلوحي اإلهلي ،وال
ابهلدي النبوي املتسامي عن كل سوء ومكروه ،وتوظيفها توظيفاً مغرضاً بعيداً حقيقة الشريعة وقواعدها وكلياته
الشرعية ومنطقها الواقعي ،ورسالتها النبيلة ورمحتها الشاملة ،ف مقدا ٌن وتفريط يف اهلوية األصيلة ،وخصوصيتها

املتم يزة الوسطية املعتدلة ،كما أن هتميش مادة الرتبية اإلسالمية فيه فقدان للمناعة املكتسبة لدى األجيال
القادمة.
وميكن تفسري ذلك يف ضوء مالمسة أفراد العينة للمشكالت العديدة النامجة عن هتميش مادة الرتبية
اإلسالمية يف الواقع املمارس ،فتجد احندارا يف األخالق والسلوك يف تعامل الطالب مع أستاذه ،ويف تعامله مع
زمالئه ،وانتشار العنف يف الوسط املدرسي ،وتورط الكثري من الطالب يف مجيع املستويت يف شجارات
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واعتداءات ومهاترات تعكس اإلحنراف األخالقي بل وصل األمر للمخدرات وغريها من املمارسات الالأخالقية،
مع أتثر بعضهم البالغ مبوا قع االنرتنت ،وانعكاس ذلك على حتصيلهم الدراسي ،كل ذلك بسبب غياب الوازع
الديين وإمهال ما جاء به الطائف الرمحاين املوجه سلوكهم وتصرفاهتم داخل املؤسسة التعليمية بل وخارجها،
واملتمثل يف مادة الرتبية اإلسالمية؛ ولعل هذا ما أدى إىل اتفاق عينة الدراسة على ضرورة وجود بعض الدروس
اليت ميكن تدريسها مبا يسهم يف احلد من مشكلة هتميش مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس واملعاهد الثانوية،
وتتمثل أمهها يف تدريس احلقوق والواجبات كحقوق العلماء واملعلمني يف املؤسسة التعليمية ويف اجملتمع عموما،
وغريها من الدروس اليت تسهم إجيابيا يف التقليل أو احلد من مشكلة هتميش مادة الرتبية اإلسالمية يف املؤسسات
التعليمية يف مصر ،ومع هذا ال يغين ذلك عن تدريس الرتبية اإلسالمية وبشكل منهجي.
التوصيات باألسباب التي أدت إلى تراجع التربية اإلسالمية
• االعتماد على رجال دين أكفاء يقودون العمل الدعوى يف كل قرية ومدينة.
• عمل ندوات للتوعية بدور رجال الدين ،ومكانتهم الدعوية يف اجملتمع.
• إبراز أهم األدوار الىت يقوم هبا رجل الدين داخل اجملتمع وكيف يسهم يف تنمية اجملتمع وتطويره.
• تنمية العقلية الناقدة للفرد داخل اجملتمع حىت يس تطيع األخذ من الثقافات الغربية املفيد منها عند الس فر
إىل اخلارج.
• بن اء عقي دة إس المي ة ص حيح ة متكن الفرد من التع ام ل مع الثق اف ات األخرى مع احمل افظ ة على ذاتي ة
اإلسالمية والعقائدية.
• احلرص على بناء عالقة قوية مع هللا ،وتش جيع أفراد األس رة بعض هم على أداء العبادات لتغذية الروح
وغرس القيم واألركان الدينية لدى األطفال ،منذ اللحظات األوىل من خالل حرص األب واألم على أداء
الشعائر والعبادات الدينية داخل املنزل ليكونوا قدوة لصغارهم.
• االهتمام ابجلانب التثقيفى وتنمية مهارات أفراد األس رة والتش جيع على ذلك من جانب قائد األس رة،
وميكن فعل ذلك بسهولة من خالل َتهيز مكتبة صغرية تضم خمتارات من الكتب ىف شىت اجملاالت داخل
املنزل.
• األخذ مببادئ الرتبية اإلسالمية والسري وفق منهجها من أهم العوامل ملواجهة العوملة.
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